Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 30 januari 2013
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 30 januari jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle leden aanwezig; van het college wethouder Van der Zwaan met
bericht afwezig):
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De raad heeft stil gestaan bij het overlijden van oud-raadslid M. Dessing.
Wethouder de Jong heeft meegedeeld dat de woningbouwvereniging geen
koopwoningen aan de Smeekweg gaat bouwen; een alternatief voorstel volgt uiteraard
nog.
Burgemeester Roest heeft n.a.v. de aanstaande abdicatie van de koningin meegedeeld
dat initiatieven en ideeën voor een wat andere invulling van Koninginnedag/
Koningsdag welkom zijn bij de gemeente (indienen bij bestuurssecretariaat).
De raad heeft met 9 stemmen vóór en 6 tegen het advies van het college gevolgd en
het resultaat van het financieel onderhandelaarsakkoord (inzake de financiën van de
decentrale overheden in deze kabinetsperiode) tussen VNG, IPO en Unie van
Waterschappen met een kabinetsdelegatie afgewezen.
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de voortgang en planning van grote
projecten en beleidsplannen van de gemeente (de portefeuillehouder antwoordt onder
meer dat de in de planning genoemde data in principe gehaald worden, een overzicht
van doorgeschoven uren/kosten nog niet beschikbaar is, en investeringsvragen in
relatie tot de uitvoering van grote projecten met name bij de Kadernota aan de orde
kunnen komen).
De fractie van D66 heeft tevens vragen gesteld over de voortgang van de
bestuursopdracht zwembad (de portefeuillehouder antwoordt onder meer dat er een
projectplan met tijdschema wordt opgesteld en het reeds aangekondigde
aanbestedingsadvies met een voorstel in mei of juni a.s. aan de drie betrokken
gemeenteraden wordt voorgelegd; tevens worden alle juridische aspecten –waaronder
mogelijke Europese aanbesteding- momenteel zorgvuldig uitgezocht).
Wat de voortgang grote projecten betreft meldt de burgemeester dat er recent grote
inspanningen zijn gepleegd om het nationaal tenniscentrum naar Crailo te halen; meer
helderheid daarover wordt morgen (de donderdag na de raadsvergadering) verwacht.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 19 december jl., met een enkele
correctie, vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Naamgeving Eemnesserweg 19 vastgesteld, met een –
unaniem aangenomen- amendement, waardoor de juiste naam ‘Raadhuis’ wordt.
Voorts heeft de raad het voorstel 1e begrotingswijziging 2013 (DVO) vastgesteld.
Tevens heeft de raad het voorstel Verordening tot wijziging van de Verordening
leerlingenvervoer vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Bestuursopdracht Communicatienota 2013-2016 vastgesteld
Voorts heeft de raad het voorstel ‘Singer Laren, samen verder’ –met diverse
stemverklaringen en na stemming 8 vóór en 7 tegen- vastgesteld. Daarbij is een motie
van oppositiepartijen D66, PvdA, CDA en Liberaal Laren, waarbij het college (gelet
op de financiële gevolgen van het aangenomen voorstel Singer) wordt opgedragen
‘een volledige garantie af te geven dat een zwembad, al dan niet in BEL-verband, voor
Laren behouden blijft’ –na stemming, 7 vóór en 8 tegen- verworpen.
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Een motie van Liberaal Laren -vreemd aan de orde van de vergadering- waarbij het
college wordt opgedragen ‘om op een feestelijke wijze, namens de gehele Larense
bevolking, een ‘Koningslinde’ aan te (laten) planten op 30 april 2013 in het centrum
van ons dorp, in aanwezigheid van zoveel mogelijk inwoners ter herinnering aan de
inhuldiging van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander’, is unaniem aangenomen.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.

Eindtijd: 23.45 uur.
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen, en via de geluidsopname op de website.
Zw. 31/01/2013

